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Economiile — obiectiv principal 
in întrecerea socialistă oriaalzaiiei

Flecare fonă de cărbune 
mai ieftină cu 8,22 lei

Colectivul minei Petrila și-a 
fixat drept unul din principalele 
obiective în activitatea sa acela 
de a obține în fiecare lună cel 

puțin 150.000 lei economii peste 
plan. Luna trecută minerii de aici 
au luptat dîrz pentru a-și de

păși propriul angajament. Ei au 
dat cărbune curat, alegînd cu 
grijă sterilul, au economisit lem
nul. folosind mai mult armarea 
cn înlocuitori, din abatajele mi
nei s-a extras pentru fiecare post 
prestat cîte 1,244 tone de cărbu
ne. Toate acestea au adus colec
tivului roade bogate. Așa de pil
dă Drin reducerea consumurilor 
specifice de materiale minerii de 
aici au economisit cîte 1,33 lei la 
tona de cărbune, pentru buna ca
litate au primit cîte 6,25 lei la 
tonă drept bonificație, prin creș
terea productivității au economi
sit de asemenea cîte 1,15 lei la 
tona de cărbune. Aceasta. împreu
nă cu economiile obținute la e- 
nergia electrică, la amortismen
tele utilajelor care au fost mai 
rațional folosite, au făcut ca fie
care tonă de cărbune dată să re
vină mai ieftină cu 8,22 lei. Mi
nerii petrileni și-au ridicat astfel 
economia totală obținută peste 
plan în 10 luni la peste 1.708.000 
lei, depășind deci cu 208.000 lei 

1 angajamentul anual.
I

180.024 lei economii 
peste plan la Uricani
Minerii de la Uricani, cea mai 

nouă mină de cărbune cocsifi- 
căbil, sînt de multă vreme cunos- 
cuți ca maeștri ai randamentelor 
înalte. în octombrie ei au dat 

cîte 1,232 tone de cărbune de fie
care post prestat. Tot în această 
perioadă ia Uricani s-au obținut 
însemnate economii la lemn de

Casă da, lumină ba 

mină, la exploziv și alte mate
riale, economii, care valoric îm
preună cu cei 56.000 lei obținuți 
prin bonificații se ridică la peste 
70.000 lei. Ca urmare a creșterii 
substanțiale a productivității mun
cii, minerii de aici aii obținut de 
asemenea fiecare tonă de cărbune 
mai ieftină cu peste 4 lei. In to
tal luna octombrie s-a încheiat 
cu o economie de 180.024 lei. A- 
ceasta înseamnă că, de la începu
tul anului colectivul are la acti
vul său o economie suplimentară 
de peste 336.000 lei față de an
gajamentul anual de 550.000 lei. 
Condițiile existente acum la Uri
cani le permit minerilor de aici 
să-și îndeplinească angajamentul 
anual.

Cu toate brigăzile 
peste plan

Sectorul II de la mina Vulcan 
este în luna aceasta fruntaș în în
trecerea socialistă pe mină. Din 
abatajele acestui sector (șei ing. 
Surdu Octavian) s-au dat peste 
plan în prima jumătate a lunii 
circa 2150 tone de cărbune. Aici, 
toate brigăzile de la abataje și-au 
întrecut sarcinile de plan în a- 
ceastă perioadă. Pentru titlul de 
cea mai bună brigadă se întrec 
minerii conduși de Bojte Pavel 
și Hunyadi loan. Primii și-au în
trecut cu peste 1160 tone sarci
nile de plan la zi, iar ceilalți cu 
peste 520 tone de cărbune. Deci 
s-ar părea că titlul revine brigă
zii lui Bojte Pavel, dar randa
mentele arată attfel. In ttenp ce 
brigada iui Bojte are randamen
tul mediu de 4,400 tone pe post, 
brigada lui Hunyadi muncește cu 
un randament de circa 5,100 tone 
cărbune pe post.

In sector an obținut succese de 
seamă și alte brigăzi printre ca
re cele conduse de Nicoară loan, 
Vizi Andrei, cele de la pregătiri 
ale lui Jurca Emil, Karacsonvi 
Rudolf. Frontal iștii lui Biro Eme- 
ric de pe stratul 3 au depășit și 
ei planul cu 490 tone de cărbune. 
Nu se poate arăta succesele aces
tui colectiv harnic fără să men
ționăm sprijinul acordat brigăzi
lor de către maiștrii mineri Si- 
comaș Alexandru, Marian loan, 
Băncilă Gheorghe, artificierul lo- 
nașcu Constantin și alții.

G D.

Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. pun în fața 
industriei carbonifere sarcini 
importante în privința sporirii 
continue a producției de cărbu
ne și, în deosebi, a producției 
de cărbune cocsificabil.

Minei Lupeni, principala fur
nizoare de cărbune cocsificabil, 
îi revin sarcini mari — în a că-' 
ror îndeplinire pregătirea profe
sională a muncitorilor mineri 
are o însemnătate deosebită.

Pe lîngă mina Lupeni func
ționează o școală de calificare 
care cuprinde cursuri pentru mi
neri, ajutor mineri, artificieri, 
mecanici de locomotive, cursuri 
de specializare pentru electri
cieni etc. In cadrul acestei școli 
au fost calificați în diferite me
serii an de an sute de tineri. De 
exemplu, în anul 1957 școala a 
calificat 560 ajutori mineri, mi
neri și electricieni, în 1958, a 
calificat 360 muncitori, în anul 
1959 un numă.r de 244, iar în 
anul 1960 aproape 300 de mun
citori. In total în acești ani mi
na Lupeni a calificat peste 1500 
cadre, din care 326 mineri, 595 
ajutori mineri, 535 electricieni 
și mecanici de mină.

Ridicarea calificării profesio
nale a muncitorilor. îndrumarea 
lor spre cursurile școlii de mi
neri, constituie o preocupare 
permanentă a organizațiilor de 
partid. La mina Lupeni au cres
cut numeroși mineri de frunte, 
membri și candidați de partid. 
Printre aceștia se numără și co
munistul Ghioaneă Sabin, care 
conduce o brigadă fruntașă în- 
tr-unul din abatajele , frontale 
ale sectorului III. Această bri
gadă a extras de la începutul 
anului 15.000 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. Tav. Gli- 
gor Nicolae. Velek loan, obți- 
nînd o înaltă calificare în mine
rit, au ajuns brigadieri de frun
te. Demn de subliniat ește suc
cesul obținut de brigada condu
să de tov. Popescu Sebastian de 
la sectorul VII. Tov. Popescu 
Sebastian a fost pînă nu de mult 
elev al școlii de mineri, iar azi 
brigada lui este fruntașă în în
trecerea socialistă pe profesii la 
lucrări de înaintări. Asemenea 
tineri, cu care se mîndirește în
treaga exploatare, avem foarte 
mulți la mină.

Comuniștii, minerii vîrstnici 
se ocupă cu grijă părintească de 
îndrumarea tinerilor eleyi al 
școlii de mineri, îi ajută să-și 
însușească, deprinderile practice 
ale mineritului, să aplice în prac
tică cele învățate în școală. Mi
nerii comuniști, cu experiență, 
au devenit adevărați dascăli al 
noii generații de mineri. Așa 
sînt tov. Nagy Andrei, Popa 
loan, Faizekas Bela, Dobai Ion, 
Bartha Dionisie, Predeus Nicolae 
ș! alții.

Rezultatele obținute in califi
carea și creșterea calificării mun
citorilor de la exploatarea noas
tră au făcut ca activitatea minei 
noastre în ultimii ani să fie îm
bunătățită substanțial. Au fost 
create numeroase brigăzi bune, 
bine închegate, s-a eliminat fluc
tuația muncitorilor care exista 
cu . ani în urmă. Ridicarea califi
cării muncitorilor a permis să se 
obțină rezultate, în sporirea ran
damentelor. Dacă în urmă cu 
cîțiva ani randamentul pe ex
ploatare a fost doar de 0,650

IOAN CARPEN 
aetivist de partid 

mina Lupeni

(Continuare in pag. 3-a)
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Zorilă Anghel conduce o brigadă de mineri la Cimpa II. In a- 
batajul cameră nr. 605 Zorilă cu ortacii săi muncește cu mult 
spor. In prima decadă a lunii noiembrie, de exemplu, randamentul 
muncii in brigadă a crescut cu 2,56 tone cărbune pe post.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii lui Zorilă Anghel 
înainte de a intra în mină.

Productivitate ridicată, 
economii

Zilele trecute a avut loc la a- 
telierul mecanic al întreprinderii 
de industrie locală „6 August" 
Petroșani o consfătuire de pro
ducție. Din referatul prezentat în 
fața membrilor de sindicat de 
către șeful atelierului, a reieșit 
că acest harnic colectiv, condus 
și îndrumat în, permanență de 
organizația de partid, a obținut 
în luna octombrie realizări’ im
portante în procesul de producție. 
Planul de producție a fost reali
zat în proporție de 127,51 la sută, 
iar productivitatea muncii a cres
cut cu 48,68 la suta față de sar
cina planificată. De asemenea, 
prin reducerea consumului speci
fic de materiale, energie electri
că, prin recuperarea diferitelor 
piese de schimb, colectivul atelie
rului a obținut însemnate econo
mii peste plan.

La succesele înregistrate o con
tribuție de seamă au adus-o tine
rii . din echipa auto, printre care 
toy. Negru Nicolae, secretarul .or
ganizației U.T.M. din secție, ute- 
miștii Pop Simion, - Rădulescu 
Matei, lăcătușii Știrb Nicolae, 
Popa Gheorghe și alții.

în cadrul consfătuirii de pro
ducție au fost stabilite măsuri 
concrete în privința unei mai bu
ne organizări a muncii în fiecare 

. echipă.

Cu trei luni în urmă, cînd mie 
și altor muncitori de la mina 

Vulcan ne-au fost înmînate repar
tițiile pentru locuințe, bucuria a 
fost mare. In timpul mutării, nici 
eu, nici familiile vecine nou ve
nite pe strada Merișorului nu am 
observat lipsa instalației de lu- 

!mînă electrică în locuințele noas
tre. Nu-i nimic, bine că avem lo
cuință, lumină ne instalează 
I.L.L.-ul. La o săptămînă mer
gem la l.L.L. și le spunem baiul.

— Vasăzică nu aveți lumină ?
— Nu avem — răspund odată 

cu mine vreo patru-cinci capi de 
familie.

— Bine. Am notat și se va 
face... și notat a rămas. Ne-am 
(dus din nou după vreo două șăp- 
■tămîni la l.L.L. Vulcan. De data 
asta în fața șefului.

— Cum, nu s-a făcut! ? — ex
clamă șeful mirat. Se va face — 
completă el.

Au trecut două luni. Promisiu
nea, promisiune a rămas.

Noi, locatarii de curînd veniți 
pe strada Merișorului și care nu 
avem lumină ne punem o între
bare legitimă: Pînă cînd tova
rășii de la I.L.L. Vulcan ne vor 
purta încă pe drumuri ? Și a 
doua: Cînd vom avea lumină e- 
lectrică ?

Un grup de locatari

LA ÎNDEMNUL comunistului
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Despre brigada de pregătiri 
condusă de minerul Ileș loan, de 
la sectorul III al minei Uricani 
atît conducerea tehnico-adminis- 
trativă cit și ceilalți muncitori de 
la exploatare au cuvinte de 
laudă.

Disciplinată, lucrînd totdeau
na cu hărnicie, această brigadă 
reușește de mult timp să se si
tueze lună de lună in rindul bri
găzilor fruntașe in întrecerea so
cialistă. Urmînd exemplul ei, 
multe brigăzi din sectorul III de 
investiții au reușit să-și îmbună
tățească activitatea.

In vederea sporirii economii
lor șl reducerii continue a con
sumului de lemn, cu prilejul u- 
nu! schimb de experiență s-a ex
tins inițiativa brigăzii lui Ileș 
Ioan de a răpi armăturile pro
vizorii înainte de a începe lucră
rile de betonare â galeriilor. A- 
cest lucru a adus sectorului eco
nomii mari. Totuși consumul de 
lemn a rămas încă sporit De a- 
ceea, la începutul lui octombrie 
a. c. inginerul Voichița loan, șe
ful sectorului III, și tehnicianul 
Kelemen Zoltan s-au gîndit să se 
sfătuiască șl cu minerul Ileș la 
al cărui loc de muncă urma să 
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se experimenteze, din inițiativa 
lui, un nou sistem de armare ba
zat pe folosirea unor armături 
metalice circulare.

In ziua aceea, cu toate că șe
ful sectorului însoțit de tehni
cianul Kelemen au intrat în mî- 

nă odată cu ceilalți mineri din 
schimbul 1, cînd au ajuns la ori
zontul 580, la locul de muncă al 
brigăzii lui Ileș, o parte din 

membrii brigăzii munceau din 
plin. Intr-una din părțile late
rale ale galeriei, un Început de 
stivă cam de o jumătate de me
tru cub arăta cită grijă și efort 
se depune pentru recuperarea 
lemnului.

— Spor la muncă, tovarăși! 
Pentru o clipă, cei patru mi

neri din schimb se opriră din lu
cru, răspunseră la salut, apoi, cu 
aceeași ardoare se apucară de 
lucru. Numai Ileș, șeful brigă

zii, lăsă din mîini ciocanul pneu
matic și se apropie de Inginer.

— {Ce ziceți, am făcut treabă 
bună ?

Privind cercetător în jurul 
său inginerul Voichița spuse:

— Bună cum să nu, iar în 
următoarele 2—3 zile realizările 
brigăzii vor fi și mai bune.

— Da, chiar așa, anticipă în
soțitorul inginerului Voichița 
tov. Kelemen Zoltan.

întors cu fața spre frontul de 
lucru puternic luminat, pe chipul 
minerului Ileș. se putea citi ne
dumerire. Cîntărindu-și parcă 
fiecare cuvînt spuse:

— Cam greu. In 2—3 zile nu 
văd deocamdată nici un mijloc 
ca să poată ridica așa de 
pede realizările noastre.

Desfăcînd deasupra lăzii 
scule o schiță veche trasată 
hîrtie de ozălid, inginerul îl 
vită pe Ileș să privească puțin.

— Sistemul de armare a unui 
puț! — exclamă cu și mai multă 
nedumerire minerul.

— Exact. Dar la astfel de lu
crări, .înainte de betonare s-au 
întrebuințat armături circulare 
metalice care acum zac prin di
ferite cotloane uitate și nefolo
site. Și ca să nu mai lungim 
vorba vrem să-ți propunem ca 
de mîine înainte să armezi nu
mai și numai cu acest fel de ar

re-

cu 
pe 
in-

mături. Jumătățile au exact di
mensiunea care vă este nece
sară, se pot recupera de multe 
ori, sînt ușor de manevrat și 
înlocuiesc complet lemnul. Ce 
zici, încercăm?

— încercăm.
La despărțire mîinile se strîn- 

seră a înțelegere. Se pusese la 
cale o nouă metodă de armare.

...La orizontul 580 în galeria 
unde lucrează brigada tov. Ileș 
Joan realizările au crescut. Ini
țiativa inginerului comunist Voi- 
chița Ioan dă rezultate bune. 

Viteza de înaintare la săpare și 
cea de beton are au crescut sim
țitor. Planul la zi a fost depă- 
ști cu 40 Ia sută, iar economiile 
de 
în 
de lei. S-a ușurat mult și mun
ca <
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8
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material lemnos sînt numai 
citeva zile de mai multe mii

oamenilor din schimburi. Ă- 
cum, se sapă direct la profilul 
de betonare, eliminîndu-se lu
crările de lărgire, iar armarea 
se execută într-un timp redus 
cu 50 Ia sută.

încercarea a reușit. Văzîndn-I 
roadele, minerii din brigada lui 
Ileș au solicitat șefului de sec

tor să extindă această inițiativă 
care se dovedește atît de valo- ; 
roasă și la alte brigăzi.

I

I
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A. NICHIFOREt
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PAGINĂ CULTURALA
MUNCII CU CARTEA — 

ATENȚIA CUVENITĂ
(шіі tainfllloi ailislitt de amatori 

din lăniieie ulliiale
In Valea Jiului, cartea a deve

nit un prieten nedespărțit al mi
nerilor, dornici de cunoștințe noi. 
Cartea îi ajută să-și tafbunătă- 
țească munca, ea constituind un 
minunat mijloc de răspîndire a 
experienței înaintate.

In munca cu cartea un rol im
portant îl ocupă bibliotecile din 
cadrul cluburilor muncitorești.

O frumoasă activitate are bi
blioteca clubului mirtfer din Ani- 
noasa. Aici, există un colectiv al 
bibliotecii, formal din 15 tova
răși tap&pțfți pe grupe de acti
vitate, ca organizarea de recenzii, 
de seri literare, răspândirea cărții 
tehnice, de literatură politică și 
beletristică, organizarea de bi
blioteci volante etc.

Paralel cu activitatea bibliote
cii din cadrul clubului, la Ani- 
noasa mal sînt încă zece biblio
teci volante și un cerc de citit cu 
femeile. Din cele zece biblioteci 
volante, cinci sînt tehnice, ame
najate la sectoare. Aceste biblio
teci sînt dotate cu peste 100 cărți 
fiecare.

Colectivul bibliotecii organizea
ză acțiuni variate și interesante 
ta scopul atragerii de noi citi

tori. Lunar se prezintă la sala de 
lectură sau la afișier catalogul cu 
cărțile în curs de apariție, sau 

noi apărute, arătîndu-se totodată 
care din aceste cărți se găsesc la 
bibliotecă.

Recenziile asupra unor cărți 
constituie de asemenea un mijloc 
eficace de atragere a cititorilor- 
In luna octombrie, la club și Ia 
bibliotecile volante s-au ținut mai 
multe recenzii printre care la ro
manele „Bătălie ta marș" de Ga
lina Nicolaeva, „Însemnările unui 
partizan" de Ignatov, „Glasul" 
de Witaekn Tell și altele. Pentru 
cunoașterea vieții și operei unor 
scriitori, în cadrul clubului se or
ganizează seri literare cu diferite 
teme ca de exemplu: „Viața și 

opera lui Zaharia Sttancu", „Viata 
și opera scriitorului sovietic Mi- 
hall Șolohov** și altele, ceea ce 
contribuie de asemenea la ridica
rea nivelului cultural al oameni
lor muncii.

In sala de lectură a clubului 
se organizează periodic expoziții 
pe diferite terne ca de pildă „Car
tea sindicală — sprijin prețios al 
activiștilor din sindicate" organi
zată cu prilejul celui de-al IV-tea 
Congres al sindicatelor dta țara 
noastră și altele.

In prezent, rod al muncii des
fășurate, sînt 80 de tineri purtă
tori ai insignei „Prieten al căr
ții" precum și 2.140 cititori al 
bibliotecii. Iată așa dar o activi
tate susținută care â dat roade 
bune în munca cu cartea

Nu la fel se muncește însă ta 
toate bibliotecile. Așa de exem
plu, le biblioteca clubului „I. <2. 
Frimu” din Vulcan munca cu car
tea se desfășoară cu totul nesa— 
tisfăcător. In luna octombrie de 
«pildă, la biblioteca de Sici nu s-a 
desfășurat nici o activitate orga
nizată. Recenzii sau alte acțiuni 
pentru răsptadirea cărții în ma
să nu au mai fost organizate de 
mult timp. Două săptămînî (? ț) 
biblioteca clubului a fost închisă 
pentru inventarierea cărților, de 
concursul „Iubiți cartea" nu se 
ocupă nimeni, biblioteca nu are 
nici un fel de plan de activitate. 
Aceste deficiențe au făcut ca nu
mărul cititorilor să scadă mereu 
ajungînd la 848.

O situație asemănătoare există 
șt la biblioteca clubului central 
din Petroșani. Aici, tovarășa bi
bliotecară Alexandrescu Alexan
dra nu numai că nu se preocupă 
de atragerea de noi cititori prin 
organizarea de recenzii, seri lite
rare etc. dar nici evidența fișelor 
de cititori nu este pusă la punct 
fiind ta dezordine. Pentru a găsi 
o fișe, are nevoie de iminute în
tregi și cînd o găsește mai caută 
iar 10—15 minute cartea cerută. 
De un colectiv al bibliotecii care 
să o ajute în muncă nici nu are 
cunoștință, iar de biblioteci vo
lante sau de concursul „Iubiți 
cartea" nu s-a ocupat niciodată. 
Nici nu e de mirare deci că la 
această bibliotecă sînt înscriși 
doar 300 cititori, deși ea apar
ține clubului care întrunește 30 
de sindicate. Vinovat de această 
stare de lucruri se face și tova
rășul Gabor A. director de club, 
care nu controlează activitatea bi
bliotecarei.

Folosind toate posibilitățile, 
desFășurtnd o muncă susținută cu 
oamenii se pot abține rezultate 
bune ta muncă cu cartea. Atenția 
activiștilor culturali trebuie să 
fie îndreptată spre acele forme ca
re stat mai atractive, interesante 
și eficace astfel achttîndu-se de 
sarcina pe care o au de a răspîmdi 
în mase cartea — izvor nesecat 
de cunoștințe noi.

C. COTOȘPAN

Pentru a asigu
ra o activitate 
cultural—artistică 

intensă și conti
nuă în cadrul că
minelor culturale 
din toată regiu
nea, Casa regio

nală de creație-Deva a organizat 
un concurs rezervat tuturor for
mațiilor de dansuri, instrumen
tiști, soliști vocali, recitatori, bri
găzi artistice de agitație din ca
drul căminelor culturale.

in raionul nostru, faza inter- 
comunală a avut loc săptămîna 
trecută la căminele culturale din 
Ompu lui Neag, Coroiești și Cirn- 
pa. La această fază a concursu
lui au participat formațiile artis
tice de la 6 cămine culturale, lip
sind cu totul nejustificat forma
țiile căminelor culturale din Dllja 
Mare (director Bejenaru Gh.), 

din Maleia (director Gorobei Vse
volod) și din iscroni (director 
Bengaș Voichița). Deși formațiile 
artistice ale căminelor amintite 
s-au pregătit pentru acest concurs, 
întocmindu-și programe speciale, 
conform cerințelor concursului, 
tinerii de aici au fost lipsiți de 
posibilitatea afirmării, a valori

ficării eforturiler și posibilităților 
lor neavînd cum să învețe din ex
periența celorlalte formații pre
zente la concurs.

Intr-adevăr aceste formații ar 
fi avut ce învăța. Programele 
prezentate de toate formațiile au 
dovedit o creștere calitativă atît 

în ceea ce privește alegerea teme
lor cît și interpretarea artistică. 
In deosebi programele brigăzilor 
artistice de agitație au avut un 
real caracter instructiv-educativ, 
majoritatea temelor fiind direct 
legate de specificul fiecărei loca
lități, de viața satului, în centrul 
atenției stînd popularizarea mari
lor avantaje pe care te oferă for
mele socialiste de muncă în co
lectiv.

însuși titlurile programelor vor
besc despre conținutul lor. Iată 
numai cîteva: „Așa este pe la 

noi" (brigada de Ia Cîmpu lui 
Neag), „in sat la noi" (brigada 
de ta Dealul Babii), „înflorește 

satul nostru" (brigada din Băni
tă). Alte brigăzi au prezentat 
programe sub formă de șezătoare 
(Coroiești și Bărbăteni) ceea ce 
constituie un mijloc nou, intere
sant și atrăgător.

In textele programelor, realiza
te mult mai artistic de cît pînă 
acum, au apărut idei clare, izvo- 
rîte din sarcinile economice trasate 
de Congresul al Ill-lea al P.M.R.

O creștere calitativă au dove
dit și ceilalți artiști amatori ca 
dansatori, instrumentiști, soliști 
vocali etc. Un fapt pozitiv ta ac
tivitatea căminelor culturale este 
și atragerea unui număr mult mai 
mare de țărani muncitori in ca
drul formațiilor artistice, pregă
tirea lor la un nivel artistic co

respunzător.
Pentru viitor, este necesară 

continuarea acestei activități în 
scopul consolidării formațiilor ar
tistice, prin prezentarea periodică 
a spectacolelor, prin organizarea 
schimburilor de experiență, a vi
zitelor reciproce între formațiile 
artistice de la căminele culturale, 
numai astfel căminele îndeplinin- 
du-și menirea de mijloc perma
nent și eficace de culturalizare a 
țăranilor muncitori.

PETRU MĂRCII 
inspector metodist 

Secția ‘raională de tavățămînt 
și cultură

„Ka- 
o comedie 

optimism, 
fără astîm- 
a unei fete

„Katea-Katiușa“
A intrat în tradiția cinematogra

felor din Petroșani, ca ori de cîte 
ori prezintă o nouă producție să 
vină în ajutorul spectatorilor prin 
premiere festive, prezentări, sim
pozioane.

Mîine după-amiază, la cinema-^ 
tograful Al. Sabia va avea loc o 
premieră festivă la noua produc
ție a studiourilor sovietice 
tea-Katiușa". Filmul, 
plină de gingășie și 
este închinat tinereții 
păr, dragostei curate 
(din zilele noastre.

E o pagină din viața tinere
tului sovietic, tineret educat în 
spirit nou care în muncă își gă
sește țelul vieții; tineret pentru 

care toate aspectele frumoase ale 
vieții îi sînt apropiate.

ÎN TIMPUL 
LTBER

i Minerul Coțofrea Pintilie lu
crează la sectorul IV al minei

I Lonea, în abatajul 502. Timpul 
t său liber și-l petrece în modul
< cei mai plăcut; ia club adînclt
< in lectura unei cărți, vizionînd
< filme sau spectacole, dar de cele 
( mai multe ori cîntînd la acor- 
! deon.

!
 Fotoreporterul nostru l-a sur

prins zilele trecute ta camera 
sa din căminul muncitoresc, în- 
vățind la acordeon o nouă me
lodie, in tovărășia colegului

> său de cameră Cojocara loan.
W <• ------

CRONICĂ TEATRALĂ î IM AJUN
De ta scrierea romanului IN 

AJUN de I. Turgheniey pînă în 
acest an, cînd pe baza dramati
zării Iui Al. Arbuzov la Teatrul 
de stat „Valea Jiului" din Petro
șani s-a prezentat spectacolul cu 
același titlu in premieră pe țară, 
a trecut un secol. Romanul a fost 
publicat pentru prima oară în 
i860 ta coloanele revistei „Russki 
vestnik".

Romanul lui I. Turgheniev este 
de o valoare deosebită, se înalță 
ca un pisc proeminent în litera
tura timpului. Oglindește, pentru 
prima oară, un mediu nou ta li
teratură, introduce în mediul re
voluționar raznoclnt. Turgheniev 
dă glas, prin stilul său străluci
tor. sentimentelor celor mai no- 
ЬПе care au animat activitatea 

democrat-revolutionarilor. Zugră
virea chipului lui Dmitri! Nicano- 
rovlci Insarov, revoluționarul bul
gar, pledoaria ta favoarea înal
telor sale aspirații care tind la 

eliberarea patriei sale cotropite de 
turci, fac din romanul IN AJUN 
o operă realistă, pătrunsă de un 
profund umanism. Vorbind despre 
valoarea romanului, Dobroliubov 
conchide că el este un îndemn la 
lupta împotriva „turcilor interni", 
adică împotriva vîrfurilor celor 

mai reacționare din Rusia țaris
tă. Intr-o scrisoare adresată lui 
I .S. Axakov, cu referire la ro

manul său IN AJUN, I. Turghe
niev scria: „A fost ideea de a 
crea firi eroice conștiente pentru 
ca lucrurile să meargă Înainte". 

Această mărturisire a lui I. 
Turgheniev este pe deplin justifi
cată de opera sa. Atît bulgarul 
Insarov, cît $i rusul Bersenev 
stat oameni care privesc mereu 
înainte, pentru care fericirea lor 
proprie e însăși fericirea poporu
lui.

Piesa, fruct al îmbinării poeziei 
lui Turghenlev, cu lirismul și vioi
ciunea specifice lui Al. Arbuzov, 
este axată pe evoluția eroilor prin
cipali ai romanului (Insarov, 
Bersenev, Elena) care reprezintă 
lumea celor ce privesc înainte și 
în jurul cărora, lipsiți de velei

tăți și orizont, se mișcă tagma ce
lor ce nu pot privi dincolo de 
persoana lor. Confruntarea, dat 
fiind aceste contraste, capătă va
lori de generalizare pentru socie
tatea timpului. Stat puse față în 
față două lumi: nobilimea lipsi
tă de morală și intelectualitatea 
cu idei luministe. Contrastul din
tre Nicolai Artemievici Stahov și 
soții sa Anna Vasiiievna pe de 

o parte, Insarov, Bersenev și E- 
lena pe de altă parte, este izbitor. 
Viața lor marchează hotarele din
tre două morale diametral opuse. 
Insarov își face studiile în Ru
sia, el trăiește cu speranța clo
cotitoare că patria sa va H libe
ră; această speranță este alimen
tată de intelectualul ras Bersenev 
pentru care cauza Iui Insarov, de
vine o cauză proprie. El, Berse
nev, e capabil să sacrifice chiar 
dragostea, pe femeia iubită, Ele
na, atunci cînd află că aceasta îl 
iubește pe Insarov. Continuă să 
fie alături de înflăcărată! patriot 
bulgar, militează pentru cauza 
lui.

Căldura cu care este înconju
rat Insarov, transmite de fapt 
solidaritatea dintre popoare în 
fapta împotriva asupririi. Pe a- 
ceastă linie piesa IN AJUN își 
păstrează pe deplin actualitatea.

La Teatru! de stat din Petro
șani (regia Ariana Kunncr) s-au 
făcut eforturi vădite pentru valo
rificarea textului piesei. S-au gă
sit rezolvări care au avut darul 
să contribuie la redarea mesaju
lui, la conturarea unor personaje. 
Fantezia a fost un element care 
a intrat cu pondere mare (prea 
mare chiar pe alocuri I) atît în 

viziunea regizorală rit și in cea 
a scenografiei.

Dintre eroii pozitivi, pe prim 
plan s-a remarcat jocul Anei Col- 
da în rolul Efenei. Caldă, con
vingătoare, și-a trăit pas cu pas 
rolul reușind, prin jocul său, să 
emoționeze profund, să se pună 
întrutotul în ipostazele persona
jului. Dublura sa, în alte spec
tacole, Eiisabeta Bel ba a fost de 
asemenea în rol, dar a uzat u- 

neori de mijloace melodramatice.
In rolul lui Insarov, Dumitru 

Drăcea, a lipsit personajul de una 
din trăsăturile sale esențiale: 
căldura. Printr-un joc cerebral, 
veșnic încruntat, a înfățișat pe o- 
mul extrem de preocupat, care nu 
are timp să consacre gînduri se
menilor săi, sau să-și creeze vise. 
Dacă sentimentele firești ar fi 
fost redate ca și patosul revolu
ționarului, Întregul spectacol ar 

fi avut de ciștigat. Lucian Teme
lie (Bersenev) a dat viață unui 
personaj autentic, înflăcărat.

in galeria personajelor aparți- 
nînd nobilimii sau celor apropiați 
de această clasă se remarcă jo
cul lui Gheorghe lordănesru 
(Stahov), Dana Pantazopol (Anna 
Vasiiievna), Jean Tomescu (Uvar 
Ivanovîci) și Nicoleta Oancea 
(Anna Nichitișna).

Dar cine este Subin? E între
barea firească cu care părăsesc 
sala spectatorii. E un pictor, un 

boem care ia viața ușor, dar din
colo de toate acestea e un om. 

E tînărul aflat la răscruce de dru
muri în viață. Or, acest rol a fost 
transformat de regie și interpret 
(Fiorin Dumbravă) într-un diver
tisment pentru public.

In roiurile episodice s-au re
marcat îndeosebi Elena Colum- 
beanu (O cerșetoare), Gh. Doroftei 
(Lacheul) un tinăr talentat, debu
tant pe scena din Petroșani, Dem. 
.Columbeanu (Gazda) și Alex. 
Zecu (Medicul). -George Doru 
(Rendici) și Jeana Costa (Maria 
na), în rol.

Am vorbit mai înainte despre 
fantezia regiei și cea a scenogra
fiei, In primul caz, lucrurile, cel 
puțin parțial, s-au elucidat. In al 
doilea caz însă, despre scenogra
fie credem că trebuie să 
spunem incă cîteva cuvinte. 
De la simplitate pînă la 
simplism e o cale lungă. Prin- 
tr-un singur pom să sugerezi o- 
dată o pădure, iar în alt tablou 
un parc, sau un turn să fie in
diciul scenic în prilejuri diame
tral opuse înseamnă o distanțare 
de realitate.

încheind, apreciem ca premie
ra pe țară din Petroșani, cu toa
te scăderile arătate a constituit un 
spectacol bogat în învățăminte, un 
fragment de epocă veridic.

VICTOR FULES1



STEAGUL'ROȘU

ALEGERILE ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.M.
Toți utemiștii cu sarcini 

concrete!
Utemiștii din sectorul I A al 

minei Lupeni au ținut zilele tre
cute adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri.

In adunare s-a subliniat că în 
perioada ce a trecut de la ale

gerile din anul trecut, organiza
ția U.T.M. a obținut realizări fiu 
moașe în educarea și mobiliza
rea tinerilor ia muncă rodnica în 
procesul de producție. Peste 80 
Ia Sută din efectivul tinerilor au 
lost încadrați în brigăzi de ti
neret, iar majoritatea lor fac par
te din brigada de muncă patrio
tică. care a colectat 14 tone de 
tier vechi și a realizat 2600 lei 
economii la curățirea vagonetelor 
de mină. Educați de organizația 
de partid și U.T.M. numeroși ti
neri, cum sînt Gheorghe Alexan
dru, Căpățînă Gheorghe, Fodor 
Ioan, Denes Gheorghe, Livădaru 
•Dumitru și alții s-au situat prin
tre fruntașii luptei pentru spori
rea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost.

Pentru merite deosebite în mun
ca patriotică peste 20 de tineri au 
obținut insigna de brigadier al 
muncii patriotice. Merită scoși în 
evidență îndeosebi utemiștii Do- 
boi Pavel, Simion Iosif, Pop Au
gustin și alții fruntași tn munca 
patriotică

In cuvîntul lor participanții la 
discuții, printre care tov. Lup A., 
Căpățînă Gh., Dobaî P., Sziiszer 
A. și alții au scos în evidență și 
unele deficiențe din activitatea 
biroului U.T.M. Vechiul birou a 
ifost criticat pentru faptul că nu 
s-a ocupat de activizarea tuturor 
utemiștilor, nu a urmărit cum își 
îndeplinesc sarcinile în procesul 
de producție, nu a trasat sar

cini concrete utemiștilor.
Iov. Feher Vasile, secretarul 

organizației de partid din sector 
a arătat că sarcina principală a 
organizației U.TJH.. a tuturor ti
nerilor din sector este recupera
rea cantităților de cărbune cu ca
re sectorul a rămas tn uwnă, a 

A. pierderilor de .peste 280.000 tel 
la prețul de cost.

Adunarea generală a cerut nou
lui birou ca, în scopul ridicării 
aportului tinerilor sectorului la 

• îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid, să se ocupe cu mai multă 
răspundere de educarea și aati- 

vizarea fiecărui utemist sau tînăr 
neorganizat, trasînd fiecărui mem
bru al organizației sarcini con
crete tn legătură cu îndeplinirea 
sarcinilor de plan, ridicarea cali
ficării profesionale șl îmbunătăți
rea muncii educative.

Fiecare tînăr, 
participant activ 

la munca patriotică
La sectorul I.L.L. Lupeni nu

mărul utemiștilor este doar de 
46. Membrii organizației U.T.M. 

e de aici desfășoară însă o aotivi- 
tate rodnică, lată doar o parte din 
realizările lor, reieșite în recenta 
adunare generală de dare de sea
mă și alegeri:

Tinerii din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de la I.L.L. 
Lupeni au efectuat in acest an 
peste 2000 ore muncă voluntară. 
Cu prilejul acțiunilor întreprinse, 
tinerii au amenajat în incinta în
treprinderii un colț roșu și un 
club, au confecționat voluntar o- 
biectele de pavoazare cu care au 
înzestrat clubul. Ei au lucrat vo

luntar Ia amenajarea unei zone 
verzi tn fața blocurilor din car
tierul central, au construit un 
gard de 1000 m. 1. pentru mări
rea parcului „6 August", au aju
tat întreprinderea în transporta
rea materialelor de construcții de 
la gară.

Adunarea a evidențiat utemiștii 
care s-au situat în fruntea acțiu
nilor de muncă patriotică. Prin
tre aceștia se numără tov. Șerfe- 
zau Octavian, Mondoca Vasile, 
Zailer Ioan, Zailer Simion, Iva
nov Constantin. Totodată au fost 
criticați însă cu asprime și acei 
utemiști care nu-și îndeplinesc 
sarcinile ce le revin. Tinerii Sza
bo Ștefan, Lazăr Liviu. Biris 
Constantin, Pecsar Ghiunter, Boa- 
ru loan, Vesa Ionel au fost cri
ticați de utemiști pentru faptul că 
nu participă la acțiunile patrioti
ce, sînt kidisciplinați în produc
ție, se poartă necuviincios cu 
muncitorii vîrstnici și maiștrii.

Adunarea de alegeri a cerut 
noului birou să se preocupe cu 
mai multă atenție de educarea și 
activizarea tuturor membrilor 
U.T.M.. să asigure ca fiecare să 
devină un participant activ ia ac
țiunile patriotice.

Elevii utemiști fruntași 
la învățătură

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a noului comi
tet U.T.M. de la Școala medie 
mixtă din Lupeni, ținută nu de 
mult, a constituit un bun prilej 
.pentru analiza activității desfă
șurată în decurs de un an de zile 
de către organizația U.T.M. pen
tru mobilizarea elevilor la însuși
rea materiilor predate, pentru e- 
ducarea comunistă a elevilor,

Darea de seamă prezentată de 
eleva Vrăbiescu Georgeta, mem
bră a comitetului U.T.M., a sub
liniat că principala sarcini pusă 
de U.T.M. în fața elevilor este 
de a învăța, de a însuși cît mai 
temeinic materialul predat în 
școală.

Organizațjițe. U.T.M. din clase 
др deafășuraj,,!».,activitate bogată 
pentru mobilizarea elevilor la în
vățătură Organizațiile U.T.M. 
din clasele X, XI, de pildă, au 

întreprins diferite activități cu e- 
levii, au organizat adunări pe te
me ca: „Disciplina — coodiție 
de seamă în însușirea materiei". 
Elevii slabi au fost ajutați la în
vățătură de utemiștii fruntași la 
învățătură. întrajutorarea, con
sultațiile s-au dovedit de aseme
nea a fi de un real folos în însu
șirea materiilor, fapt ce a făcut 
ca marea parte a utemiștilor să 
obțină note de 8. 9 și 10. Ase

menea utemiști cu care organiza
ția U.T.M. și școala se mîndresc 
sînt elevii Grămadă Viorel, Fodor

Eleonora, Gavrilă Irina, Murgu 
Pomplllu, Mihu Mariana, Siama- 
toiu Cornel, Dumitrescu Maria și 
alții.

Adunarea de alegeri a luat în 
discuție și utemiștii care nu-și în
deplinesc cu conștiinciozitate în
datoririle. Așa de pildă au fost 
criticați utemiștii Stamen Ladis- 
lau, Ciobanu Gheorghe, care în 
loc să învețe cu sîrguință se 
mulțumesc să obțină note de li
mită.

Rezultatele slabe la învățătură 
se datoresc în bună măsură și 
indisciplinei pe care au manifes
tat-o unii elevi. Au fost criticați 
de pildă elevii Trandaburu Petru, 
Magda Violeta, Manea Elena, 
Rural Rozalia, Somoiagă Doina, 
Nedoiu Camelia, Sculy Georgeta, 
Ducă Viorica, pentru faptul că în 
îfara orelor de curs nu respectă 
disciplina de elevi.

Adunarea de alegeri a cerut a- 
cestor utemiști să-și schimbe în 
cel mai scurt timp atitudinea fa
ță de obligațiile lor școlare, iar 
comitetului U.T.M. să se ocupe 
cu mai multă atenție de educa
rea acestor elevi.

Adunarea de alegeri a analizat 
și activitatea patriotică a elevi
lor. Cele 5 brigăzi de muncă pa
triotică au efectuat peste 3000 ore 
muncă voluntară, din care 2400 
au fost prestate la plantat de pu- 
leți în tabăra de la Buta, la în- 
trumusețarea orașului și la colec
tarea a 10 tone fier vechi etc.

In munca patriotică s-au evi
dențiat îndeosebi utemiștii Chirii ă 
Alexandru, Ana Constantin, Cor- 
padea Mirea, Iacob Cătălin, Tă- 
taru Valerlu, Gandă Viorel care 
au prestat peste 100 ore muncă 
voluntară.

Utemiștii, în discuțiile lor, au 
scos în evidență și pe acel elevi 
care s-au sustras de la acțiunile 
patriotice cum sînt: Clubotaru 
Gheorghe. Rural Rozalia. Albu 
Lucian, Kromel Ana etc.

Adunarea de alegeri a stabilit 
măsuri pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității organizație* 
U.T.M. din scoală.

A. MICA

Măsuri în vederea 
iernării oilor

Comitetul executiv al Sfatului 
popular din comuna Bănită an- 
trented țăranii muncitori din co
mună a întreprins o seamă de 
acțiuni pentru asigurarea iernă
rii oilor în bune condițiuni. Lin 
mare număr de oi au fost trimise 
în regiunile cu iarbă de la cîm- 
pie. In acest timp s-au luat mă
surile necesare pentru amenaja
rea saivanului precum și pentru 
procurarea furajelor necesare pe 
iarnă.

Stela, Nora și Marta stat surori. Toate trei locuiesc tn Orașul 
nou — Uricani și participi la cursul de croitorie organizat de co
mitetul de temei din Uricani. Surorile Pușcaș se străduiesc ca și 
celelalte 27 cursante sM deprindă cit mai bine meșteșugul.

IN CLIȘEU : Cele trei surori preocupate cu confecționarea de 
lenjerie bărbătească.

Din proprie inițiativă
Intr-o adunare generală, ute- 

imlștii de la sectorul IV al minei 
Aninoasa au hotărît să aconde o 
atenție mai mare activității de ta- 
ifrumusețare a comunei lor. Cu 
prilejul săptămînli activității pa
triotice, ei au pornit din proprie 
Inițiativă o acțiune de amenajare 
a terenului din spatele clubului 
muncitoresc și de modernizare a 
sistemului de canalizare de aici.

In cadrul acestei acțiuni s-au pres
tat peste 200 ore de muncă vo
luntară, timp în care au fost să- 
pați și dislocați mat mult de 10 
m. c. de pămtat. Printre cei care 
participă la această lucrare și 
s-au angajat să o termine pînă la 
sfîrșitul acestei luni se numără 
și tovarășii Pociovăliștean loan, 
Enciu Dumitru, Moraru Simion, 
Bănică Gheorghe, Săvuscă Con
stantin și Băncian Gheorghe.

------------ —_O------------------

Ridicarea calificării muncitorilor mineri — 
Tn atoafia arpaialioi й pwtM

(Urmare dia pag. l-a*

tone/post, în acest aa s-a ridicat 
la 0,950 tone pe post

Ga utmare a ridicării caMfi- 
I carii muncitorilor mineri, tn rin

gurile lor s-au născut numeroa
se inițiative valoroase, așa cum 
este „ziua și fîșia" în abataje 
frontale, realizarea* la pregătiri 
a 3 m.l. în fiecare zi, iar la îna
intări în steril să se ajungă la 
100 m.l. avansare într-o lună. 
Minerii de la exploatarea noas
tră obțin realizări importante în 
privința înlocuirii armăturilor 
de lemn cu armături în fier.

Comitetul de partid al minei 
в-a îngrijit ca la școala de cali
ficare să predea elevilor cadre 
eu o înaltă pregătire, tehnicieni 
și Ingineri. Așa stat de pildă tov. 
В aelu Adalbert, Nucă Нагіе, Ki- 
raly Zoltan, Iliescu Gheorghe și 
alții.

Atît ta cadrul comitetului de 
partid, cît și în adunările gene

sareiune de plan pe 1981 in dizMlww mecHWir —ЮТ

Randamente mari — preocuparea centrală

întreg cuprinsul patriei este un 
vast șantier. Se înaltă hidrocen
trale, uzine și întreprinderi, pa
late de cultură și blocuri de lo
cuințe muncitorești, din mine curg 
rîuri de cărbune — pentru a face 
viața celor ce muncesc tot mai 
frumoasă, luminoasă.

Minerii si tehnicienii sectoru
lui III Lupeni își aduc și el con
tribuția însuflețită la făurirea a- 
cestei vieți noi. Mobilizați de or
ganizația de partid, avînd exem
plul înaintat al comuniștilor, ei 
au obținut anul acesta succese 
frumoase hi extragerea de cărbu
ne cocsificabll necesar industriei 
noastre.

Bilanțul pe cele zece luni care 
au trecut se arată bogat. Astfel, 
ei au depășit sarcinile de plan 
cu 16.698 tone de cărbune coc- 
sificabil, la pregătiri planul a fost 
depășit cu 662 m. c., s-a dat peste 
plan 8990 m. c. de rambleu, ran
damentul în cărbune a crescut pe 
sector cu 148 kg. față de cel pla
nificat, iar pre(ul de cost a fost 
redus cu 0,19 lei pe tona de căr
bune extras.

La obținerea acestor succese 
frumoase, o contribuție deosebită

a colectivului
au adus-o minerii din abatajele 
frontale conduse de Sptnu Petru 
care au extras peste plan 13.388 
tone cărbune, Ghioancă Sabin — 
cu 5.412 tone în plus, Ghioancă 
loan — cu 1598 tone, Aslău loan 
— cu 536 tone — obținîndu-se în 
același timp și o creștere apre
ciabilă a randamentelor în aba
taje și pe sector. De pildă, față 
de un randament planificat de 
1,875 tone pe sector în cărbune, 
harnicii mineri de la sectorul III 
al minei Lupeni au obținut în a- 
nul acesta în medie ceste două 
tone pe post.

Toate acestea au fost arătate 
pe larg în adunarea colectivului 
pentru dezbaterea sarcinilor de 
plan ce revin sectorului în 1961.

După ce a arătat te referatul 
ținut succesele obținute pînă a 
cum, tov. ing. Teodoreșcu Con
stantin șeful sectorului a trecut 
la sarcinile de plan pentru anul 
viitor, expunînd și planul de mă
suri tehnico-organizatorice alcă
tuit de colectivul de conducere al 
sectorului, in sprijinul realizări' 
acestor sarcini. Astfel, pentru 
noul an productivitatea în cărbu
ne va crește cu 131 kg. cărbune

rate ate organizațiilor de bază 
a fast asaiteat fetal cm se mun
cește peniru ridiceea calificării 
ei aari bailor. Acest lutru a fost 
ficat, de pildă, de organizațiile 
de bază din sectoarele I A, IV A 
și altele.

Comitetul de partid s a îngri 
jit de asemenea de educarea po
litică a elevilor școlii de mineri. 
A fost expus în fața elevilor un 
ciclu de conferințe pe teme legate 
de mișcarea muncitorească din 
țara noastră, despre trecutul de 
luptă al partidului, despre Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, despre insurecția armată 
de la 23 August etc. Aceste con
ferințe au fost ținute de activiști 
și cadre de conducere.

Preocupîndu-se cu o grijă me
reu sporită de ridicarea califică
rii muncitorilor mineri, organi
zațiile de bază de la mina noas
tră vor obține noi succese în în
făptuirea sarcinilor puse de partid 
in fața industriei carbonifere.

pe post pe sector, prețul de cost 
va fi redus cu 3.29 lei pe tonă, 
75 la sută din totalul producției 
sectorului se va extrage din aba
taje frontale armate metalic, iar 
randamentele în aceste abataje 
vor Crește pe post de la 3,95 tone 
la 4,32 tone.

Printre măsurile tehnieo-orga- 
nizatorice preconizate, se numără 
mărirea liniei de front a abata
jelor, introducerea armării me
talice cu grinzi în consolă sau cu 
grinzi din funii metalice și rucu- 
Urea craterului la front fără de
montare, armarea în inele de bol 
țari • orizontului de cap 543, tre
cerea cu transportul producției la 
puțul centru pe orizontul 480, in
troducerea de locomotive electrice 
cu troley pentru transportul sub
teran, mărirea vitezei abatajului 
4 est pentru a ajunge la nivelul 
abatajului 3 est și prin aceasta 
scurtarea căilor de transport etc.

La discuții au luat parte mulți 
mineri din sector. Tov. Spînu Pe
tru a propus asigurarea unei gar
nituri de rezervă de vagonete 
goale la abatajele frontale, asi
gurarea de aer comprimat fără... 
apă. luîndu-și în humele brigăzii

angajamentul să dea peste sarci
na de plan a anului viitor încă 
4000 tone cărbune, tov. Ghioancă 
Sabin a cerut completarea stocu
lui de utilaje al sectorului cu noi 
ciocane de abataj, lutadu*și an
gajamentul ca brigada lui să de
pășească planul ce-i revine cu 
3000 tone cărbune. Minerul Tăr- 
bălescu Ioan, a propus introduce
rea apei potabile la orizontul 
519—543. iar brigadierul Aslău 
loan a propus o mai bună repar
tizare a maiștrilor pe grupe pen
tru a Ie sprijini în miuică. luîn- 
du-și angajamentul ca brigada 
lui să dea 1000 tone cărbune pes
te plan. Asemenea propuneri au 
făcut și Sorescu loan,! Onișor 
Nicolae, Todorici Petru, FtCea 
Grigore și alți mineri care au 
participat la discuții.

In cuvîntul său, tov. Nan Tra
ian, secretarul organizației de 
partid a sectorului Ш Lupeni, a 
chemat colectivul de mineri și 
tehnicieni al sectorului la muncă 
însuflețită ca față de randamen
tul planificat de 2.006 tone pe post 
ta cărbune să se lupte pentru ob
ținerea unul randament de 2,200 
tone pe post.

Minerii și tehnicienii sectoru
lui HI Lupeni stat hotărlți să ob
țină în anul 1961. succese mereu 
crescîhde ta lupta pentru cît mal 
mult cărbune cocsificabll ’

$Г. Ml HAI
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MMi M a Mi tale a 8.8.8. Lucrările conferinței generale a UNESCO
І NEW YORK 19 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In dimineața zilei de 18 no
iembrie a avut loc o ședință ple
nară а Adunării Generale a 
O.N.U. Pe ordinea de zi figura 
raportul Comitetului de verifica
re a deplinelor puteri, care pro
punea să fie recunoscută delegația 

*lul Kasavubu ea reprezentantă 
legală a Republicii Congo cu 
capitala la Leopoldville. Această 

• hotărîre fusese impusă Comitetu
lui de delegația S.U.A.

La ÎHceputul ședinței a luat 
cuvîntul Fulbert Youlou, preșe
dintele Republicii Congo, cu capî- 

. tala la Brazzaville. Apoi a luat 
cuvîntul delegatul Ghanei care a 

' propus să nu se treacă la dezba
teri pînă cînd O.N.U. nu va primi

-------------------O-

SITUAȚIA D
LEOPOLDVILLE 19 (Ager- 

tpres).
Luînd cuvîntul la 18 noiembrie 

la o conferință de presă, Joseph 
Nusbaumer, purtător de cuvînt al 
„Consiliului comisarilor generali" 
din Congo a proferat amenințări 
la adresa Organizației Națiunilor 
Unite. El a declarat că Consiliul 
nu va șovăi „să facă uz de forță"

Declarația „Uniunii Patriotice 
din Guatemala”

MEXICO GITY 19 (Agerpres). 
TASS transmite :

Ziarul „Novedades" a publicat 
la 18 noiembrie o declarație a 

Uniunii patriotice din Guatemala 
— organizație politică care reu
nește cercurile democratice din 
interiorul și din afara țării.

Regimul lui Ydigoras Fuentes, 
se spune în declarație, nu repre
zintă interesele poporului patriei 
noastre. Acest regim pune intere
sele monopolurilor nord-america- 
ne mai presus de interesele na
ționale. Guvernul întreține per- 

> manent un puternic aparat repre
siv și se menține la putere nu
mai datorită lui. Poporul Gua- 

temalei trăiește în condiții de mi- 
1 serie și teroare și de aceea este 
nevoit să-și exprime protestul 
prin toate mijloacele de care dis- 

! pune.
Declarația demască încercarea

PEKIN. La 18 noiembrie pre
miera! Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-Iai, a o- 
ferit o recepție în cinstea misiu
nii economice guvernamentale a 
Cubei, conduse de Ernesto Gueva
ra, președintele Băncii Naționale 
din Cuba, care se află în vizită 
la Pekin.

LONDRA. Agenția France 
Presse relatează că la 18 noiem
brie Ministerul Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii a făcut cu
noscut că, la invitația primului 

ministru al Angliei, Macmillan, la 
12 decembrie va sosi la Londra 
cancelarul R. F. Germane, Ade
nauer.

LA PAZ. După cum transmite 
agenția France Presse, la 18 no
iembrie, guvernul Boliviei a de
cretat „starea excepțională" pe 
Întreg teritoriul țării ca urmare 
a răscoalelor țărănești care s-au 
produs în regiunea Cochabamba.

HANOI. Postul de radio Vocea 
Patet-Lao a transmis la 18 no
iembrie apelul adresat poporului 
de către prințul Sufanuvong, pre
ședintele partidului patriotic a! 
Laosului, Neo Lao Haksat.

Prințul Sufanuvong a cerut po
porului Laosului să-și strîngă 
rîndurile în jurul Comitetului pen
tru pace, neutralitate, unitate na
țională și unificare, să zădărni
cească uneltirile Imperialiștilor a- 

raportul cu privire la Congo al 
Comisiei de conciliere. El a spus 
că a recunoaște drept reprezen
tantă a Republicii Congo dele
gația vreunuia dintre grupurile 
politice rivale înseamnă a agra
va situația. împotriva acestei 
propuneri s-a pronunțat delega
tul Republicii Coasta de Fildeș.

Propunerea Ghanei cu privire 
la suspendarea ședinței a fost 
respinsă cu 51 de voturi; 36 de
legații au votat pentru, iar 11 
s-au abținut de la vot.

împotriva propunerii Ghanei 
au votat țările occidentale și de
legațiile unor state africane in
fluențate de ele. Statele indepen
dente din Africa și Asia, precum 
și delegațiile țărilor socialiste au 
votat în favoarea propunerii 
Ghanei.

IN CONGO
pentru a împiedica accesul în 
Congo a Comisiei speciale pentru 
conciliere a O.N.U. „Vom face tot 
ce ne stă în putință, a spus el, 
pentru a-i împiedica pe membrii 
comisiei să aterizeze... Dacă va fi 
necesar vom trimite la aeroport 
pe cei 5000 de soldați de-ai noș
tri care au luat parte la parada 
din 17 noiembrie".

lui Fuentes de a acuza Cuba de 
amestec în treburile Guatemalei, 
încercare făcută pentru „a pre
găti terenul în vederea unei a- 
gresiuni a imperialismului nord- 
american împotriva poporului Cu
bei". Declarația condamnă cu e- 
nergie hotărîrea S.U.A. de a a- 
corda „ajutor" militar Guatema
lei.

Ydigoras Fuentes, se spune în 
încheirea declarației, este un pro
vocator priimejdios în regiunea 
Mării Caraibilor.

------  ------O------

Catastrofă minieră în Japonia

TOKIO 19 (Agerpres). TASS 
După cum anunță posturile de 

radio japoneze, la 18 noiembrie 
la mina Sunagava din Hokkaido 
s-a produs o surpare. Se semna
lează victime omenești.

mericani și ale agenților lor, să 
apere guvernul legal și să-l sal
veze pe rege din încercuire și de 
presiunile pe care le exercită a- 
supra lui rebelii.

SAN JOSE. După cum anunță 
agențiile de presă, Confederația 
muncitorilor de pe plantațiile de 
banane din Costa Rica a trimis 
președintelui țării Echandi un 
mesaj de protest împotriva ares
tării arbitrare a unor conducători 
sindicali de către autoritățile 
costaricane.

ROMA. Confederația Generală 
a Muncii din Italia a hotărît să 
convoace conferința națională a 
tineretului muncitor. In declarația 
secretariatului G.GM. din Italia, 
se subliniază că tineretul munci
tor italian cere realizarea unor 
transformări serioase în structura 
economică, politică și socială a 
societății. Tineretul condamnă 
nedreptatea, discriminarea și co
rupția care domnesc în țară.

BERLIN. In cartierul vest-ber- 
linez Schoneberg cinci soldați a- 
mericani au atacat într-un restau
rant doi germani. Cu o mare îry- 
tîrziere au sosit la fața locului 
mașini ale poliției vest-germane 
și mașini ale poliției militare a- 
mericane. Patra soldați au fost 
arestați. După cum transmite a- 
genția A.D.N., în baza regimului

PARIS 19 (Agerpres).
La 18 noiembrie au fost reluate 

lucrările ședinței plenare a celei 
de-a 11-a sesiuni a Conferinței 
generale a U.N.E.S.C.O. La în
ceputul ședinței de dimineață, pre
ședintele sesiunii a adus la cu
noștința delegaților că a avut loc 
o ședință a Prezidiului Conferin
ței generale în cadrul căreia au 
continuat discuțiile pe marginea 
cererii delegației U.R.S.S. privind 
includerea pe ordinea de zi a 
„Declarației cu privire la acor

darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale". Pentru e- 
xaminarea acestei cereri și a pro
punerilor prezentate de unii mem
bri ai prezidiului, acesta din ur
mă a hotărît să creeze un .grup 
de lucru format din reprezentan
ții Uniunii Sovietice, Braziliei, 
Ghanei. Indiei, Mexicului, Pakis
tanului, Marii Britanii, Franței, 
S.U.A. și Tunisiei.

In raportul comisiei adminis
trative, prezentat apoi delegaților, 
a fost formulată o recomandare 
privind aprobarea rezoluției re
feritoare la cotizațiile și datoriile 
ciankaișiștilor, care a stîrnit pro
teste hotărîte din partea reprezen
tanților țărilor socialiste.

Conducătorul delegației R.S.S. 
Ucrainene, S. A. Slîpcenko, a pro
testat în numele delegațiilor 
U.R.S.S. și R.S.S.U. cu hotărîre 
împotriva recomandării comisiei 
administrative de a se adopta 
hotărîrea cu privire la reduce

rea cotizației ciankaișiștilor, ceea 
ce implică o sporire corespunză
toare a cotizațiilor statelor mem
bre ale U.N.E.S.C.O.

Delegații Japoniei și S.U.A. au 
sprijinit recomandarea comisiei 
administrative.

Conferința generală a aprobat 
recomandările comisiei adminis
trative cu 37 voturi pentru, 17 
contra și 20 abțineri.

Luînd cuvîntul în legătură cu 
votul care a avut loc anterior pe 
marginea propunerii delegației 
U.R.S.S. de a șe include pe or
dinea de zi a conferinței rapor
tul directorului general al 
U.N.E.S.G.O. cu privire la mă
surile luate de el pentru îndepli
nirea rezoluției celei de-a 55-a 
sesiuni a Consiliului Executiv 
privind problemele dezarmării ge
nerale și totale, reprezentantul 
Republicii Cuba a declarat că de
legația sa a votat pentru această 
propunere deoarece ea se referă1 

de ocupație pedepsirea delicven- 
ților revine exclusiv autorităților 
militare americane.

LONDRA. Comentatorul ziaru
lui „Daily Herald", Carter, scrie 
că este posibil ca în Anglia să 
fie dislocate în curînd trupe vest- 
germane. „Guvernul, scrie el, in
tenționează să pună la dispoziția 
Germaniei occidentale tabere de 
instrucții pentru unitățile de tan
curi ale Bundeswehrului și baze 
pentru aprovizionare".

LONDRA. In seara zilei de 17 
noiembrie, în Camera Comunelor 
s-a discutat proiectul de lege cu 

privire la pedepsirea delicvenților, 
care prevede intensificarea măsu
rilor in lupta împotriva crimina
lității, în special în rîndul tine
retului. Luînd cuvîntul în Came
ra Comunelor, ministrul Afaceri
lor Interne, Butler, a declarat că 
prezentarea acestui proiect de le
ge a fost impusă de „împrejurări 
destul de triste" de creșterea nu
mărului de delicvenți tineri.

LONDRA. Valul de proteste din 
Anglia împotriva construirii ba
zei de la Holy-Loch pentru sub
marine atomice americane înzes
trate cu rachete „Polaris", ia o 
amploare tot mai mare. Numeroa
se organizații sociale, politice și 
sindicale desfășoară pregătiri in
tense în vederea marelui miting 
de protest împotriva bazelor ame
ricane de pe teritoriul englez ca
re va avea loc la 19 noiembrie în 
piața Trafalgar.

la îndeplinirea unei sarcini direc
te a U.N.E.S.C.O.

Cu deosebit interes au întîm- 
plnat delegații cuvîntarea repre
zentantului statului Haiti care a 
cerut acestei organizații să lupte 
împotriva discriminării rasiale.

In ședința din după-amiaza zi
lei de 18 noiembrie а celei de-a 
11-a sesiuni a Conferinței gene
rale a U.N.E.S.C.O. au avut loc 
alegeri în Consiliul executiv — 
organul conducător al UNESCO 
în perioada dintre sesiunile Con
ferinței generale.

Consiliul executiv este format 
din 24 de membri, aleși pe o pe
rioadă de patru ani. ® jumătate 
din membrii consiliului sînt a- 
leși din doi în doi ani, la fiecare 
sesiune a Conferinței generale.

La 18 noiembrie au fost aleși 
12 membri ai Consiliului execu
tiv : reprezentanții U.R.S.S., R.P. 
Polone, Belgiei, Salvadorului, 
R.F.G., Greciei, Indiei, Japoniei, 
Republicii Malgașe, Noii Zeelan- 
de, S.U.A. șî Venezuelei.

------  ------O------

Guvernul R.F.G. ridică 
obstaco e în calea 

reunificării Germaniei
BONN 19 (Agerpres).
Proiectul de lege al guvernu

lui de la Bonn care pune sub 
control polițienesc și limitează 
arbitrar contactele dintre cetățe
nii din R.F.G. și R.D.G. a fost 
întîinpinat cu neliniște de către 
cercurile largi ale opiniei publice 
vest-germane. După hotărîrea de 
a sista comerțul interzonal cu 
R.D.G., guvernul Germaniei occi
dentale a adoptat un proiect de 
lege care instituie restricții asu
pra libertății deplasărilor între 
R.F.G. și R.D.G. și ridică noi 
obstacole în calea unificării țării.

După cum se subliniază la 18 
noiembrie în comentariile presei, 
în baza acestui proiect de lege, 
'guvernul R.F.G. intenționează să 
interzică miilor de părinți din 
Germania occidentală să-și tri
mită copiii, în timpul vacanțelor 
școlare, în taberele de odihnă din 
R.D.G.

------O------

O victorie laburistă
LONDRA 19 (Agerpres).
In alegerile parțiale care au 

avut loc în districtul Ebbw Vale, 
victoria a fost repurtată de can
didatul Partidului laburist, Mi
chael Foot, care a întrunit 20.528 
voturi, cu 16.729 mai multe vo
turi decît adversarul său conser
vator.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie

STEAGUL ROȘU
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[eoiBfatha
„Sprijinul шіііеГ'Ш

aduce a cunoștința 
populației din Uricani, 
Lupeni, Vulcan, Is- 
croni și Aninoasa câ în 
cadrul secției de repara
ții radio din Lupeni str. 
T. Vladimirescu, se exe
cută reparații diverse la : 
mașini de spălat rufe, fiare 
de călcat electrice, mașini 
de cusut de orice marcă, 
motociclete, biciclete, ma
șini de scris și orice o- 
biecte de uz casnic.

Conducerea coopera- :i 
p tivei garantează călită- :: 
ii tea lucrărilor și execu- :i 
:: tarea lor la timp.
8 *:

Plata se face in nu- li
i merar atît pentru insti- ii

ii tuții, cit și pentru po- i 
ii pulație.

ANUNȚ
Întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 
reparații la instalațiile inie 
rioare de apă, canal și elec
tricitate, in toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 
rate lunare.

ааааавввавааааавіавааваша».

ANUNȚ:
Cooperativa „Sprijinul mi- | 

* nier" Lupeni, aduce la cu- S
■ noștlnța populației din Uri- I 
J câni, Lupeni, Vulcan, Is- | 
i croni și Aninoasa că, in ca- S 
j drul secției de confecții Lu- îi
■ peni și Vulcan se primesc ■ 
! comenzi de confecții blănă- ;■ 
! rie și cojocărie cu materia- S 
I Iul clientului.
Г De asemenea execută orice ■ 
! comenzi de confecții căptu- | 
J șite cu blană, cu materialul j 
i clientului. J
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